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Acta de la Mesa de Contractació constituïda per la qualificació de la documentació
presentada per LINET IBERIA, SLU prèvia a l'adjudicació del contracte del
subministrament de mobiliari de la residència de pensionistes La Bonanova, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
Assistents:
President: Sr. Jaume Català Sansó, director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(lMAS).
Vocals:

-

Sra. Mª Àngels Vanrell Julià, secretària delegada.
Sra. Francisca Martorell Pujadas, interventora delegada.
Sr. Bernat Torres Ripoll, en substitució de la cap de Servei de Gestió Econòmica de
l’IMAS.

Secretària: Sra. Antònia Nicolau Llabrés tècnica d’administració general de la Secció jurídica
administrativa de l’IMAS.
A Palma, 25 d'octubre de 2017
A les 12 hores s'ha constituït la Mesa de Contractació, en la forma que precedeix, per qualificar
la documentació que havia d'esmenar l'empresa LINET IBERIA, SLU, en contestació al
requeriment que li va fer la Mesa de Contractació en data 18 d'octubre de 2017 en relació al
contracte de subministrament de mobiliari per a la residència de persones majors La Bonanova.
La Mesa de Contractació després d'examinar la documentació presentada fa constar que
l'empresa LINET IBERIA, SLU ha presentat l'annex 5 «Clàusula de consentiment per al
tractament de dades de caràcter personal» davant el Registre General de l'IMAS en temps i
forma.
La Mesa de contractació proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del LOT 5 «taules
auxiliars de llit» en relació al contracte de subministrament de mobiliari per a la residència La
Bonanova.
A les 13 hores i 55 minuts el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.
La secretària de la Mesa

Vist i plau
El president de la Mesa

Vocals:
La secretària delegada

La Interventora delegada

Mª Angels Vanrell Julià

Francisca Martorell Pujades
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